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PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA FEDERAL 

Seção Judiciária do Acre 
1ª Vara Federal Cível e Criminal da SJAC

 

PROCESSO: 1002997-91.2020.4.01.3000
CLASSE: AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL (65) 
AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL (PROCURADORIA), DEFENSORIA PUBLICA DA UNIÃO
RÉU: UNIÃO FEDERAL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
  
 
 
 

DECISÃO
 

 
  

Trata-se de Ação Civil Pública ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL e pela

DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO em face da UNIÃO, da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – CEF e do

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS objetivando provimento jurisdicional que determine aos

réus a adoção de medidas diferenciadas em favor dos povos indígenas do Estado do Acre, especificamente a

prorrogação dos prazos para saques dos benefícios de auxílio emergencial e previdenciários, com o fito de

impedir o deslocamento das populações indígenas aos municípios, em conformidade com as orientações de

isolamento social recomendadas pela Organização Mundial de Saúde (OMS).
 

Em sede de tutela provisória de urgência, requereram as seguintes medidas:
 

i) a prorrogação do prazo para indígenas sacarem o auxílio emergencial pelo período de

duração do estado de pandemia fixado pela Organização Mundial de Saúde (OMS); subsidiariamente, por mais

6 meses, por meio de aplicação analógica do art. 24, § 1º, do Decreto n. 5.209/2004, bem como considerando o

Decreto n. 5.465/2020 e o Decreto Legislativo n. 02/2020, que reconheceram o estado de calamidade pública e

a declaração de situação de emergência, no âmbito de todo o território do Estado do Acre, até 31/12/2020, em

decorrência da pandemia causada pelo novo coronavírus SARS-CoV-2 e;
 

ii) a prorrogação do prazo para saque de benefícios previdenciários, em especial do

salário-maternidade e pensão por morte por mais 90 dias além do prazo já previsto (prorrogável por igual

período em caso de continuidade da pandemia), de modo a evitar a descida dos indígenas das aldeias à cidade

durante o pico dos contágios e mortes da pandemia.
 

Afirmaram os autores que o alastramento da Covid-19 levou à adoção de medidas drásticas por

diversos Estados nacionais para evitar sua disseminação, dentre elas o isolamento social. No Estado do Acre,

foram editados o Decreto n. 5.465/2020 e o Decreto Legislativo n. 02/2020, que reconheceram o estado de

calamidade pública e a declaração de situação de emergência, no âmbito de todo o território, até 31 de

dezembro de 2020, e, para intensificar o isolamento social, o Município de Rio Branco decretou, no dia

14.4.2020, o regime de restrição de circulação de veículos automotores nas vias públicas.
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Aduziram que, a despeito dos efeitos da Covid-19 sobre a saúde pública, inegável que os

impactos serão mais intensos sobre os povos indígenas, populações que historicamente sempre estiveram

mais vulneráveis biologicamente a viroses, em especial a infecções respiratórias. Sustentaram que dados

governamentais apontam para o fato de que as doenças do aparelho respiratório ainda são a principal causa

de mortalidade infantil na população indígena. Neste ponto, se baseiam também em dados colhidos durante a

instrução do Procedimento Administrativo n. 1.10.000.000579/2018-46, em trâmite no 5º Ofício do MPF, que

comprovou a morte de 22 crianças indígenas no ano de 2019, na área de atribuição do DSEI Alto Rio Purus,

em decorrência de infecções respiratórias, somente até o mês de julho.
 

No campo preventivo, segundo os autores, uma das principais recomendações governamentais

para mitigar a transmissão da Covid-19 à indígenas e não-indígenas consiste em evitar aglomerações,

sobretudo nas cidades. Em relação aos povos indígenas, o atendimento dessa diretriz, conforme defendem,

implica em uma outra forma de lidar com a implementação dos benefícios de transferência, previdenciários ou

assistenciais, como forma de evitar o deslocamento desses povos aos centros urbanos.
 

Para tanto, asseveraram a necessidade de leitura da Lei n. 13.982/2020 (que instituiu a

concessão de auxílio emergencial, no valor de R$600,00) à luz dos singulares modos de vida dos povos

indígenas, para permitir a prorrogação do saque e, assim, evitar o deslocamento de centenas de indígenas aos

municípios limítrofes aos seus territórios, considerando a realidade dos povos indígenas do Acre – entre as

maiores populações indígenas do Brasil, espalhadas em aproximadamente 209 aldeias, a maioria em

localidades de difícil acesso.
 

Devido às dificuldades, consabidas, de atendimentos médicos nas aldeias e que eventual

atendimento de alta complexidade decorrente da Covid-19 deverá ser realizado em Rio Branco, somadas à

inexistência de rede bancária consolidada nos municípios limítrofes aos territórios indígenas, exsurge a

necessidade de adequação das políticas de benefícios sociais e previdenciários para os povos indígenas,

com o fito de evitar o risco iminente de propagação da doença dentro dos territórios indígenas.
 

Ainda segundo os autores, o cerne da questão repousa nas próprias características

socioambientais da região amazônica, pelo que, no tocante aos indígenas, deve ser estendida ao auxílio

emergencial criado pela Lei n. 13.982/2020 a ampliação do prazo para saque do benefício do bolsa-família, nos

termos previstos no § 1º do artigo 24 do Decreto n. 5.209/2004, já que o Decreto n. 10.316/2020, que

regulamentou o recebimento do referido auxílio, não apresentou solução de acesso com adequações ao modo

de vida dos povos indígenas, colocando em risco sua saúde diante da aglomeração causada para recebimento

do auxílio.
 

Em relação ao INSS, em que pese este ter adotado medidas importantes, se faz necessário que

este viabilize formas de pagamento mais seguras dos benefícios previdenciários, considerando a especial

vulnerabilidade de idosos e indígenas aos agravos da COVID-19.
 

Por fim, sustentaram que as medidas pleiteadas não se tratam de modificação e/ou

estabelecimento de política pública, mas tão somente de prorrogação de auxílio emergencial já estabelecido,

existindo decisão monocrática do TRF1 neste sentido, de modo que o Direito dos Desastres também tem

aplicação in casu.
 

Com a inicial os autores juntaram vasta documentação, na qual se inclui um aditamento à inicial

subscrito pelo MPF (documento de ID n. 237740889) em que este pugna pela concessão da tutela de urgência

sob pena de multa diária de R$100.000,00 aos réus e acrescenta pedido para que estes adotem a:
 

iii) comunicação da prorrogação às comunidades indígenas, por todos os meios de
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comunicação (internet, aplicativo, mídias digitais e imprensas), com tradução escrita e oral nas línguas dos

povos indígenas do Acre.
 

Distribuídos os autos, sobreveio petição da DPU (documento de ID n. 237786354), na qual

houve a juntada da petição inicial digitalmente assinada (documento de ID n. 237786377) pelos Procuradores

da República e pelos Defensores Públicos Federais que constavam da juntada originalmente (documento de ID

n. 237571972).
 

É o breve relato. Decido.
 

O deferimento do pedido de urgência depende da demonstração de razoabilidade do direito

alegado e de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Da análise dos presentes autos, entendo

preenchidos os requisitos para a concessão da tutela pleiteada pelos autores.
 

Os efeitos devastadores causados à saúde da população e ao sistema público de saúde pelo

novo coronavírus são de conhecimento público e notório, com notícias diárias dando conta da superlotação dos

hospitais e postos de saúde, bem como da ausência de leitos de UTI para cuidar dos casos mais graves da

infecção.
 

Em relação às comunidades indígenas, o quadro é ainda mais grave. A situação de

vulnerabilidade dos índios que habitam as aldeias espalhadas pelo território do Estado do Acre – situação

conhecida pelo MPF, FUNAI e Governo Federal – amplifica a situação que já é muito grave nos centros

urbanos.
 

A dificuldade de deslocamento, a distância dos centros urbanos e as deficiências do sistema de

amparo à saúde dos indígenas fazem com que seja imprescindível a tomada de medidas que evitem o risco

iminente de propagação da doença dentro dos territórios indígenas, ainda mais considerando que já há

confirmação de duas pessoas de origem indígena infectadas pela Covid-19.
 

Seria devastador para essas comunidades o deslocamento para os centros urbanos, neste

momento de pandemia mundial, objetivando o recebimento de benefícios sociais e previdenciários, sem que

medidas adequadas à realidade socioeconômica dessas comunidades tradicionais fossem tomadas para

preservar-lhes a integridade física. E a forma mais adequada, recomendada pela Organização Mundial da

Saúde, é o isolamento ou distanciamento social, medida essa ainda mais indicada aos indígenas por conta das

condições peculiares que vivem no Estado do Acre.
 

Os mesmos fundamentos jurídicos expostos pelos autores foram acolhidos pelo Tribunal

Regional Federal da 1ª Região, no Agravo de Instrumento n. 1012930-67.2020.4.01.0000, da lavra da eminente

Desembargadora Federal DANIELE MARANHÃO, que deferiu, dentre outros, os mesmos pedidos i e ii aqui

buscados pelos autores.
 

Naquela decisão, como também se pode extrair da inicial, ficou explicitado que a pretensão “

não se dirige ao reconhecimento do direito dos indígenas ao recebimento do auxílio emergencial, mas se

restringe ao fato de que essa assistência se dê de uma forma estratégica, a fim de que não venha trazer um

dano irreparável, diante da provável disseminação da pandemia de forma incontrolável se medidas de

contingenciamento das aglomerações não forem adotadas” e que o que se “busca com o ajuizamento da ação

é suprir suposta omissão do Poder Público em propiciar a busca equilibrada pelo auxílio emergencial, evitando

um dano maior decorrente da aglomeração que se mostra como fato notório.”
 

Assim sendo, não há óbice para a atuação do Poder Judiciário no presente caso. Os autores
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não pretendem garantir às comunidades indígenas nenhum tipo de benefício assistencial ou previdenciário que

já não lhes sejam assegurados, mas apenas postergar o recebimento que eles fariam jus neste momento de

pandemia, para serem usufruídos posteriormente, quando os riscos da proliferação da doença já estiverem

sensivelmente diminuídos.
 

Acolher os pedidos dos autores não seria atuação indevida do Judiciário em políticas públicas,

já que não redundaria em escolhas e alocação de recursos para outras áreas ou pessoas necessitadas, mas

sim de reserva de recursos já contabilizados pela administração pública, para gozo futuro.
 

Ademais, os comandos constitucionais de proteção às comunidades tradicionais devem ser

interpretados de forma a garantir direitos sociais, à saúde e à igualdade material dessas minorias, com a

máxima efetividade possível. E os pedidos formulados pelos autores vão ao encontro do que já prevê a Carta

Política de 1988, sem que eventual deferimento pelo Poder Judiciário possa ser caracterizado como violação à

separação de poderes.
 

A proteção aos indígenas buscada na presente ação se dá na forma de prevenção, devendo o

Estado se abster de contribuir para um mal maior, que seria a rapidez da propagação e letalidade que o vírus

causaria para essas populações historicamente fragilizadas e desassistidas, casos seus benefícios

previdenciários e assistenciais tivessem que ser usufruídos durante este período de risco à saúde pública

mundial.
 

Corroborando o entendimento esposado pela eminente Desembargadora “não vejo maiores

implicações em acolher as pretensões, que se evidenciam de natureza apenas programática, quando

comparadas com a possibilidade de contágio da COVID-19, que se mostra ainda mais prejudicial diante da

vulnerabilidade dos povos indígenas, com relação aos quais há estudos que projetam uma possibilidade de

agravamento do problema, somado à falta de aparato hospitalar na região.”
 

A urgência da medida é incontestável. A vulnerabilidade dos povos indígenas no Estado do

Acre, além de ser de conhecimento público, foi comprovada pela documentação juntada pelos autores, se

mostrando premente o deferimento das medidas urgentes pleiteadas.
 

Por fim, como forma de garantir a mais ampla efetividade dos comandos constitucionais de

proteção às referidas comunidades tradicionais e à presente decisão, entendo mais adequado e consentâneo

com a questão posta o deferimento dos pedidos principais formulados pelos autores de forma que o

recebimento dos benefícios deve ser prorrogado pelo período de duração do estado de pandemia a ser fixado

pela Organização Mundial de Saúde – OMS.
 

Ante o exposto, nos termos da fundamentação supra, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA
PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, para determinar:
 

i) a prorrogação do prazo para indígenas sacarem o auxílio emergencial, previsto
na Lei n. 13.982/2020, pelo período de duração do estado de pandemia fixado pela
Organização Mundial de Saúde (OMS);
ii) a prorrogação do prazo para saque de benefícios previdenciários, pelo período
de duração do estado de pandemia fixado pela Organização Mundial de Saúde
(OMS), de modo a evitar a descida dos indígenas das aldeias à cidade durante o pico
dos contágios e mortes da pandemia e;
iii) a comunicação da prorrogação às comunidades indígenas, por todos os meios de
comunicação (internet, aplicativo, mídias digitais e imprensas), com tradução escrita e
oral nas línguas dos povos indígenas do Acre.

 

Num. 237790361 - Pág. 4Assinado eletronicamente por: FRANSCIELLE MARTINS GOMES MEDEIROS - 19/05/2020 15:44:55
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20051915445524100000233786466
Número do documento: 20051915445524100000233786466



A concretização dessas medidas fica sob a responsabilidade conjunta da UNIÃO, da CAIXA

ECONÔMICA FEDERAL – CEF e do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, no âmbito de

suas respectivas atribuições, cabendo à UNIÃO, com o auxílio da FUNAI, se necessário, o cumprimento do

item iii acima.
 

O cumprimento da decisão deverá ser comprovado nos autos pelas partes rés no prazo de 15

(quinze) dias, sob pena de fixação de multa diária, que deixo de quantificar neste momento em razão de extrair

da petição inicial que tais entes, a princípio, mantêm uma relação de colaboração com o objetivo buscado pelos

autores na presente demanda.
 

De toda forma, o MPF e a DPU podem dar o suporte necessário para o cumprimento e a

efetividade da presente decisão, inclusive dando ciência desta decisão às instituições municipais e estaduais

com atribuição para adoção de providências de contingenciamento da pandemia.
 

Citem-se. Intimem-se.
 

Rio Branco/AC, datada e assinada eletronicamente.
 
 
 

FRANSCIELLE MARTINS GOMES MEDEIROS
Juíza Federal Substituta da 1ª Vara/AC
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